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RESUMO

Normalmente a interpretação do escoamento de fluidos e transporte de solutos em
maciços fracturados baseia-se em modelos de placas paralelas, assumindo-se escoamento
laminar. A análise de testes com traçadores realizados durante a avaliação de reservatórios
geotérmicos de “Rocha Quente e Seca” (Hot Dry Rock) revela que esta simplificação é
incorrecta para a interpretação do transporte de solutos, mesmo que aceitável para a previsão
da quantidade de fluido escoado. Apresentamos um resumo dos resultados obtidos durante a
circulação quase contínua de um protótipo de reservatório geotérmico localizado na
Cornualha, Inglaterra, entre 1985 e 1991. A interpretação de cada curva de um teste por
traçadores indica que a dispersão mecânica é dominante em relação à difusão molecular e que
o transporte de solutos é fundamentalmente por convecção. Os resultados não são compatíveis
com modelos de placas paralelas ou combinação destes. A análise que melhor se coaduna com
os resultados obtidos indica a combinação de uma circulação canalizada de volume reduzido,
mas por onde é escoado a maior parte do fluido, com uma circulação difusa, conduzindo uma
pequena parte do fluido mas que ocupa a maior parte do reservatório. Esta análise indica: (i) a
circulação de fluidos em meios fracturados não é estática, (ii) a determinação de aberturas
equivalentes pode ser suficiente para a determinação da quantidade de fluido escoado, (iii) a
modelação do transporte de solutos em meios fracturados deve passar pela combinação de
modelos de circulação em canais com modelos de placas paralelas.
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1- INTRODUÇÃO
Na análise do escoamento de fluidos em meios fracturados é comum modelar os maciços

como conjuntos de blocos separados por fracturas planas e de abertura constante. Para a
determinação da quantidade de fluído escoado esta simplificação pode revelar-se aceitável. No
entanto esta análise não é suficiente para avaliar o transporte de solutos. Neste artigo são
usados resultados obtidos com traçadores em reservatórios geotérmicos de “Rocha Quente e
Seca” (Hot Dry Rock) para dar enfâse à complexidade dos mecanismos de transporte em
superfícies de fractura.

2- TRANSPORTE DE SOLUTOS
O movimento de um soluto miscível e conservativo, quando observado à escala

microscópica, pode ser separado em dois componentes: um devido à velocidade do fluido
transportador e outro devido a diferenças de concentração entre pontos vizinhos. O primeiro
designa-se por convecção (ou advecção) e o segundo difusão molecular. Esta relação pode
expressar-se como uma equação diferencial, que é designada por equação de convecção-
dispersão (e.g. Abbot et al, 1989):
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onde C representa concentração (kg.m-3), D o coeficiente de difusão molecular (m2.s-1) e
u o vector velocidade (m.s-1).

Se considerarmos o movimento de solutos em meios porosos (o que implica uma
passagem a uma escala macroscópica) surge um efeito adicional: a dispersão mecânica que
resulta de partículas de soluto percorrerem caminhos com características geométricas
diferentes. A uma escala intermédia, a dos tubos de escoamento, encontramos um efeito
combinado de convecção com difusão molecular que resulta numa dispersão de solutos
simétrica em torno do ponto médio do movimento. A este efeito chama-se dispersão de Taylor
(cf. Taylor, 1953, 1954, Aris, 1956).

Traçadores são substâncias usadas para “traçar” o movimento de outra. Em
hidrogeologia pretende-se conhecer o movimento da água ou fluidos subterrâneos.

A interpretação de um teste com traçadores pode ser efectuado por dois métodos
distintos, que aqui denominamos de probabilístico e determinístico. No primeiro caso
considera-se a função resposta do reservatório ao estímulo do traçador e determina-se o tempo
médio de residência do traçador no interior do reservatório. A abordagem segue os processos
usados em Engenharia Química para a análise de reactores químicos (e.g. Levenspiel, 1972).
No segundo método constroi-se um modelo que se pressupõe representativo do reservatório e
determinam-se os parâmetros do modelo para os quais a resposta a um estímulo semelhante
melhor se aproxima dos resultados de campo.

Neste artigo consideramos ambos as abordagens. Para a descrição de maciços
fracturados é corrente modelar o maciço como um puzzle de blocos separados por fracturas
consideradas como placas paralelas separadas por uma abertura constante. O escoamento de
solutos é simulado com ou sem difusão molecular (conforme a convecção é ou não o
mecanismo dominante).

Durante a década de oitenta reconheceu-se a importância de fenómenos de transporte
canalizado para compreender os resultados observados (e.g. Tsang et al, 1989). Aqui também
pode ser considerado um transporte puramente convectivo ou com difusão.



A partir da curva obtida após um teste com traçadores é possível determinar um
conjunto de parâmetros, alguns com significado físico, outros apenas com significado
qualitativo para comparação de resultados. A figura 1 resume os principais.

Figura 1 - Parâmetros de uma curva com traçadores

Teoricamente o tempo médio de residência de uma partícula no sistema é dada por:
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onde t representa tempo e f(t).dt representa a fracção da quantidade de fluido com um
tempo de residência no sistema entre t e (t+dt).

Num sistema em regime permanente o volume é igual ao tempo médio multiplicado pelo
caudal médio do escoamento.

3- RESERVATÓRIOS GEOTÉRMICOS
Em reservatórios geotérmicos convencionais o calor é extraído dos fluidos endógenos. A

pesquisa de novas jazidas busca locais com quantidades suficientes de fluido que justifiquem a
sua exploração económica. Em “Reservatórios de Rocha Quente e Seca” (do inglês “Hot Dry
Rock Reservoirs” - HDR) o fluido é injectado a partir da superfície, atravessa o corpo quente
de onde é extraído o calor e regressa, depois de aquecido, à superfície por outro furo. Neste
tipo de reservatórios é necessário não só encontrar focos de calor a profundidades viáveis mas
também a engenharia do sistema exige uma combinação correcta de (i) baixas impedâncias à
circulação de fluidos e (ii) permeabilidade baixa para permitir um tempo de contacto adequado
entre o fluido e a rocha quente e “seca”. Este conceito é apresentado de forma esquematizada
na figura 2.

Figura 2 - Esquema de um reservatório de “Rocha Quente e Seca “ (Hot Dry Rock)



Entre estes dois tipos de reservatórios estão os chamados “reservatórios de rocha quente
e húmida” (em inglês “Hot Wet Rock Reservoirs” - HWR). A figura 3 representa de forma
qualitativa a relação entre quantidade de fluido e temperatura. Actualmente apenas
reservatórios convencionais são operados para a extracção económica de energia geotérmica.
Os outros dois tipos encontram-se ainda em fase experimental em diversos países (Estados
Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e Japão são os mais importantes).

Figura 3 - Relação qualitativa entre os diferentes reservatórios geotérmicos

Em Inglaterra o conceito começou a ser investigado em meados dos anos 70. A
Cornualha, no Sudoeste, foi escolhida porque as medidas de fluxo térmico à superfície são o
dobro da média do país. Uma antiga pedreira, Rosemanowes, a cerca de 20 km a SW de Truro
(principal cidade da Cornualha) foi seleccionada por reunir uma série de condições favoráveis
de ordem prática. Geologicamente esta pedreira encontra-se localizada no batólito granítico de
Carnmenellis (figura 4).



Figura 4. Localização e enquadramento geoológico de Rosemanowes (UK).



Em 1982 foram efectuados dois furos até uma profundidade de 2100 m que foram
estimulados durante a chamada fase 2A. Por não ter sido conseguida uma boa ligação
hidráulica entre os dois furos estes foram aprofundados e um terceiro furo foi construído até
uma profundidade de 2600m. Este sistema foi estimulado (por injecção de fluidos viscosos) e
uma boa ligação hidráulica conseguida. Este reservatório foi testado com circulação quase-
ininterrupta entre Agosto de 1985 e Março de 1991. Este período inclui as fases designadas
por 2B, 2C e 3A.

Os testes com traçadores discutidos neste artigo realizaram-se neste reservatório e
durante este período.

Os factores que afectam a interpretação de resultados de testes com traçadores em HDR
são:

1. A realização de testes com injecção “instantânea” de traçador por razões económicas
e práticas, impõe a análise da cauda da curva e os resultados contêm nesta zona erros
relativos significativos;

2. As perdas de água (diferença entre quantidade injectada e quantidade recuperada)
devidas a: (i) perdas difusivas permanentes, (ii) transferências para armazenamento
temporário e (iii) crescimento do reservatório. A separação destes três efeitos não é
clara;

3. Efeitos de adsorpção do traçador resultam numa curva que não reflecte o movimento
do fluido que se pretende traçar;

4. A recirculação de traçador durante um teste em circuito fechado obriga à
deconvolução de resultados, introduzindo erros adicionais;

5. A concentração de traçador ainda presente no sistema devida a testes anteriores;
6. O fim de registo dos resultados (devido à duração do teste e aos baixos valores de

concentração observados) obriga à extrapolação da curva obtida. Dependendo do
método usado assim se obtêm valores diferentes para os parâmetros do sistema.

No caso da análise de reactores químicos o volume deste é conhecido e permite uma
verificação dos resultados obtidos. No caso presente o volume por onde circulou o traçador é
um dos valores pretendidos.

4- TRAÇADORES EM HDR (ROSEMANOWES).
No período de 1985 a 1991 efectuaram-se em Rosemanowes (UK) 67 testes com

traçadores dos quais 57 foram bem sucedidos. Destes 44 realizaram-se com a injecção e
registo de resultados à superfície, 7 envolveram a injecção em profundidade do traçador e
análise à superfície, 15 com injecção em profundidade e ponto de observação em profundidade
e 1 com injecção à superfície e observação em profundidade.

As figuras 4a a 4d são exemplos de alguns dos resultados obtidos. Estes são sumariados
na tabela abaixo. Em todos estes exemplos o traçador usado foi a uranina e as concentrações
calculadas com base na fluorescência medida com fluorímetro em amostras recolhidas em
frascos escuros para evitar o decaimento de fluorescência com a luz.



Figura 4a – Rosemanowes – Teste TT04

Figura 4b – Rosemanowes, Teste TT08



Figura 4c – Rosemanowes – Teste TT33

Figura 4d – Rosemanowes – teste TT38



Tabela 1 - Resumo das características de 4 testes com traçadores.

Referência do teste TT04 TT08 TT33 TT38
Data de inicio 09/9/1985 17/2/1986 4/11/1988 20/6/1989
Hora de inicio 00:00 00:00 10:48 10:00
Duração (horas) 262 81 454,7 154
Massa injectada (kg) 2,5 2,0 1,0 1,0

Caudal produzido (l.s
-1

) 3,36 11,43 14,11 19,41

Impedância (Gpa.s.m
-3

) 1,18 0,76 0,69 0,47

Volume inicial (m
3
) 8 95 74 80

Volume modal (m
3
) 88 484 686 325

Volume mediano (m
3
) 414 854 2598 1949

Volume médio (a)(m
3
) 708 892 3187 1879

Volume médio (b)(m
3
) 4915 6678 15801 38728

Recuperação de água 70% 68% 65% 90%
% Traçador Recuperável 83% 77% 70.0% 68.5%
                       (a) - Extrapolação da curva usando ajustamento de curvas
                       (b) - Extrapolação da curva usando balanços de massa.

A análise completa dos resultados indica uma evolução do reservatório, com um
aumento da zona de circulação de fluidos. Observou-se ainda uma variação da forma do
reservatório com uma estabilização dos caminhos mais directos e um aumento de volume dos
caminhos mais longos. Uma análise mais pormenorizada é apresentada em Rodrigues, 1994.

5- DISCUSSÃO
Os testes realizados no reservatório de Rosemanowes permitem tirar ilações sobre o

transporte de solutos em maciços fracturados. Primeiro considere-se que mecanismo domina o
transporte: difusão molecular, dispersão de Taylor ou dispersão mecânica.

Um valor médio para o coeficiente de difusão molecular é de 2x10-9 m2.s-1. O tempo
característico pata um processo difusivo é proporcional ao quadrado do comprimento típico e
inversamente proporcional ao coeficiente de difusividade:

                               t
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o que dá um valor de 3,5 horas para uma distância de 1 cm. Para os caudais utilizados
em Rosemanowes (injecções médias de 10 a 20 l.s-1 e produções de 5 a 15 l.s-1) indicam
velocidades médias em fractura superiores a 3x10-3 m.s-1.

A dispersão de Taylor domina a difusão molecular e a convecção pura quando:
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onde L é um comprimento característico, r o raio do tubo de escoamento, u a velocidade
média de escoamento no canal e D o coeficiente de difusão molecular.

Usando valores admissíveis para os reservatórios de Rosemanowes (UK) e Fenton Hill
(EUA) conclui-se que a dispersão de Taylor é o mecanismo que controla o transporte de
solutos no interior de um único canal em reservatórios HDR. Para uma injecção tipo impulso o
efeito pode ser visualizado como uma elipsóide expandindo-se ao longo do tempo e a posição
do centro pode ser calculada conhecido a velocidade média e o tempo. No entanto a dispersão
observada em cada caminho é pequena em relação à dispersão provocada pela provocada pela
devida à dispersão mecânica.

A modelação de um efeito combinado de dispersão de Taylor e escoamento canalizado
pode explicar a parte inicial de curvas de traçadores. Mesmo curvas com picos múltiplos
podem resultar da distribuição de comprimentos e aberturas dos caminhos. No entanto a forma
do decaimento da curva de traçadores observada não pode ser explicado por este modelo. Os
resultados dos testes de simulação mostram um decaimento exponencial imediatamente após o
pico de concentração. Os resultados observados indicam que a cauda de uma curva com
traçador não pode ser explicado por um único decaimento exponencial. Recorde-se que o
decaimento de uma curva de traçador eventualmente é exponencial negativo devido processos
difusivos (Nauman et al, 1983). A figura 6 mostra três possíveis extrapolações com
decaimento exponencial usando o teste TT33 admitindo que o teste teria terminado às 100,
300 ou 1100 horas. Este exercício mostra que o decaimento de uma curva de traçador não
pode ser explicado por um mecanismo único mas representa uma combinação de vários.

Figura 6 – Extrapolação por decaimento exponencial do teste TT33



A maior parte do fluido escoa-se através de uma pequena porção do volume do
reservatório disponível para o escoamento. No caso de Rosemanowes, 80% do fluido escoa-se
por menos de 10% de volume disponível para o escoamento (figura 6). A construção do
gráfico é explicada em Rodrigues, 1994.

Figura 6 – Relação entre caudal escoado e volume do reservatório

Um modelo simplificado pode ser usado para explicar o porquê dos resultados
observados. O modelo é uma combinação de placas paralelas com um canal e é referido abaixo
como canal com “asas” (figura 7)

 Figura 7 – Modelo de placas associadas a um canal.



Para escoamentos laminares as formulas que descrevem o escoamento são:
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onde u representa a velocidade média de escoamento, Q o caudal escoado, A a área
perpendicular ao escoamento, µ é a viscosidade dinâmica, a a abertura entre placas, r, o
raio do tubo, ∆p a diferença de pressão entre inicio e fim e L representa o comprimento.
Os valores de distribuição de volume e escoamento referidos acima (10% e 80%,

respectivamente) são usados para condicionar a relação de volumes entre a placa e tubo.
Assumindo um volume do tubo 10 vezes inferior ao da placa, e usando um raio de 100 mm e
ma abertura de 10 mm, chegamos aos seguintes resultados:

                            
u

u
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e
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ou seja uma partícula que circule entre placas é 150 vezes mais lenta que uma que circule
em canais e a quantidade de fluido escoado pelos tubos é 15 vezes maior embora o volume seja
muito inferior.

Este exercício mostra que é possível explicar a longa cauda pelas variações de abertura
pois são criadas zonas de escoamento rápido junto a zonas de escoamento lento. A forma de
decaimento de uma curva não é uma exponencial única porque a associação de zonas com
diferentes aberturas cria uma combinação de várias exponenciais de decaimento.

6- CONCLUSÕES
A interpretação de cada curva de um teste por traçadores indica que a dispersão

mecânica é dominante em relação à difusão molecular e que o transporte de solutos é
fundamentalmente por convecção.

Os resultados não são compatíveis com modelos de placas paralelas ou combinação
destes. A análise que melhor se coaduna com os resultados obtidos indica a combinação de
uma circulação canalizada de volume reduzido, mas por onde é escoado a maior parte do
fluido, com uma circulação difusa, conduzindo uma pequena parte do fluido mas que ocupa a
maior parte do reservatório.



Em suma:
(i) a circulação de fluidos em meios fracturados não é estática;
(ii) a determinação de aberturas equivalentes pode ser suficiente para a determinação da

quantidade de fluido escoado mas;
(iii) a interpretação do transporte de solutos em meios fracturados deve passar pela

combinação de circulação canalizada com circulação difusa.
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